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Już na samym początku tego opracowania chciałbym rozwiać wątpliwości dotyczące 

wpływu bąbli spekulacyjnych na realną sferę gospodarki. Do rozwiązania tego problemu 

posłużę się wiedzą empiryczną, gdyż w moim własnym przekonaniu ta jest jak najbardziej 

wskazana do realizowania tego typu zagadnień. Opieranie się wyłącznie na racjonalizmie 

naukowym pozbawiłby tą pracę własnych spostrzeżeń oraz sprawiło, że mechaniczne 

odtworzenie wiedzy polegające na stwierdzeniu faktu już gdzieś odnotowanego, niszczyłoby 

w dużym stopniu kreatywność ludzkiego umysłu. Na tym etapie rozważań pominę jeszcze 

kwestie definicyjne finansowych baniek spekulacyjnych. 

 Zgodnie z drugą z przedstawionych doktryn filozoficznych, już na samym początku 

można stwierdzić, że – tak, owszem – bańki spekulacyjne mają wpływ na produkcję  

i konsumpcję towarów i usług oraz na dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Jednak dla osoby, która choć trochę interesuje się finansami oraz globalną gospodarką lub 

też dla takiej, która najzwyczajniej śledzi bieżące wydarzenia w kraju i na świecie, 

stwierdzenie to jest wręcz oczywiste. Temat baniek spekulacyjnych nie mógł przejść bez echa 

we wszelkiego rodzaju mediach, gdyż to one są przyczyną obecnego trendu na światowych 

rynkach finansowych, a mówiąc precyzyjnie – to ich pęknięcie. Nie wiedząc nawet czym jest 

bąbel spekulacyjny, przeciętny człowiek ma świadomość tego, że to właśnie skutki jego 

rozerwania ma możliwość obserwować lub też co gorsze – odczuwać. Temat ten jest na 

chwilę obecną bardzo wdzięczny do omawiania, gdyż wydarzenia sprzed zaledwie kilku 

miesięcy dostarczają tak wielu informacji do stworzenia obszernego opracowania, bez 

konieczności wyszukiwania archiwalnych wiadomości sprzed lat.  

 Faktu jednoczesnego istnienia i pęcznienia w ostatnich latach dwóch bąbli na rynku 

surowców oraz nieruchomości nie można jednak (jak już się wielokrotnie zresztą przekonano 

w przeszłości) rozpatrywać tylko w kontekście wymienionych elementów gospodarki, ze 

względu na stopień ich powiązania z każdą inną. Jeśli ujmie się opisane wyżej zjawiska  

w kontekście globalizacji, internacjonalizacji i koncentracji międzynarodowych finansów, to 

najmniejszego znaczenia nie ma to, że oba zapoczątkowały swój byt na terenie Ameryki 

Północnej. Dziś ich efekty dotyczą już na pewno każdego kontynentu, a wielu ludzi byłoby 

skłonnych zaryzykować stwierdzenie, że nawet każdego kraju na świecie. Należałoby jeszcze 

odpowiedzieć na pytanie dlaczego w temacie „finansowych baniek spekulacyjnych” zajmuję 

się tymi na rynku surowców oraz nieruchomości. Odpowiedź jest dość prozaiczna. Handel 

barterowy już dawno odszedł w zapomnienie, a jego udział światowej wymianie 

międzynarodowej stanowi bardzo niewielki ułamek. Naturalne jest więc, że transakcje na 

obu wymienionych rynkach związane są z przepływem pieniądza oraz operacjami 

finansowania oraz inwestowania. Faktem dodatkowo potwierdzającym konieczność 

zajmowania się przez tą naukę bańkami spekulacyjnymi jest to, że wartości stojące  

u podstaw finansów, a więc czas i niepewność są terminami kluczowymi w rozpatrywaniu 

zagadnienia baniek spekulacyjnych lub też ewentualnych zysków i strat z nimi związanych.  
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Należy pamiętać również o tym, że powstawanie i istnienie bąbli prowokuje tworzenie coraz 

to nowych instrumentów finansowych, ale są one jednocześnie skutkiem i konsekwencją 

istniejących już narzędzi. Skoro możemy jednoznacznie stwierdzić, że finanse mają wpływ na 

makroekonomię, to ich pochodne na pewno również. 

 Godne uwagi jest to, że ludzie dostrzegają problem bańki spekulacyjnej wtedy, gdy 

coś tracą – oszczędności, pracę, często również majątek rzeczowy. Panuje wtedy 

powszechna złość oraz próbuje się odnaleźć winnego zamętu finansowego na światowych 

rynkach. To właśnie po jej pęknięciu odpowiedzialnością obarcza się państwo, 

międzynarodowe organizacje, banki, fundusze inwestycyjne oraz firmy doradcze – poniekąd 

słusznie. Mało kto pamięta, że rozerwanie to tylko część bytu bąbla, który wcześniej rodzi 

się, rozwija, przeżywa swoje najlepsze chwile, a potem umiera. Spekulacja to przecież nic 

złego – to sposób zarabiania, a więc kiedy cena ropy kształtuje się w okolicach 100 $ za 

baryłkę, a ceny nieruchomości w USA rosną w niebotycznym tempie, ludzie zapominają  

o racjonalności i żaden przeciętny obywatel Ziemi nie mówi o bańce, ale o doskonałej 

koniunkturze, przestawieniu się światowej gospodarki na nowe tory prowadzące ją ku 

świetlanej przyszłości. Bardzo znamienne jest to, jak wielką rolę odrywa tu behawioryzm 

oraz psychologiczna analiza zachowań człowieka, w obliczu zwiększonego ryzyka 

stwarzającego możliwości osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Coraz to nowe jednostki 

mające świadomość trwania okresu, w którym dosłownie wszystko na giełdach „idzie do 

góry”, dołączając do mas ogarniętych szałem zakupów na rynkach kapitałowych, 

potwierdzają również to, jak ważna rolę odgrywają tu nie tylko czynniki makro, ale  

i mikroekonomiczne. Zjawisko owczego pędu potęguje przecież tempo globalnej hossy, 

zwiększa podaż pieniądza i utwierdza w przekonaniu, że może być już tylko lepiej. W euforii 

rozwoju każdego bąbla ludzie zapominają, że światowe rynki finansowe spotkały się już 

wcześniej z takim zjawiskiem, że jest ono tymczasowe i że kiedyś musi się skończyć. 

Zapominają o osiągnięciach analizy technicznej lub chociażby niezaprzeczalnemu 

występowaniu cykli koniunkturalnych. 

 Finansowa bańka spekulacyjna jest bowiem tymczasowym stanem w pewnym 

segmencie gospodarki (lub nawet w kilku), kiedy to rynkowa wycena aktywów przestaje mieć 

racjonalne uzasadnienie w fundamentach i staje się wyrazem masowej, emocjonalnej 

spekulacji tłumów1. Ta definicja omawianego przeze mnie zjawiska jest więc niczym innym, 

jak ujęciem w zwięzłych ramach spostrzeżeń poczynionych powyżej.  

 Nie należy zapominać jednak, że już przeszło trzy lata temu na świecie istniało grono 

ekspertów, którzy ostrzegali o przeszacowaniu wartości akcji większości spółek (a już  

w szczególności tych na rynku surowcowym) oraz o długofalowych konsekwencjach tanich 

kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Zaskakujące jest 

jednak to, że o nadchodzącym krachu na giełdach, społeczeństwo nie było ostrzegane przez 

                                                           
1
 Cyt. Bartosz Stawiarski, expander.pl 
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„wielkich” ekonomistów tego świata snujących własne, wyidealizowane wizje globalnego 

postępu, ale przez nieznanych nikomu, choć bardzo dobrze wykształconych i mających 

chłodne spojrzenie na wydarzenia na rynkach, niezależnych doradców inwestycyjnych 

chociażby i polskiego Expandera. Oczywiście w okresie prosperity Ci drudzy są bardzo 

szeroko krytykowani za ich przesadny pesymizm oraz za negację prognoz gospodarczych 

autorytetów w ekonomii. Jakkolwiek w kontekście bieżących wydarzeń, bardzo wyraźnym 

sygnałem do zwiększonej ostrożności w przypadku zbyt rozpędzonej koniunktury jest pewna 

debata z roku 2006, w której Peter Shiff (mało znany doradca współpracujący m.in. z Ronem 

Paulem) ośmieszył wręcz guru światowych finansów, znanego wszystkim – Arthura Laffera.2 

Choć naturalne wydaje się, że w przypadku rzeczywistej stopy bezrobocia kształtującej się 

poniżej naturalnej oraz w okresie, kiedy portfele obywateli pęcznieją w dość dużym tempie, 

władze dowolnego państwa na świecie nie radzą społeczeństwu sprzedaży finansowego 

majątku obrotowego w postaci akcji lub udziałów w funduszach inwestycyjnych, to błędem 

jest jednak brak stanowczego ostrzeżenia ze strony ekonomistów Banku Centralnego  

o możliwych zagrożeniach związanych z upływem czasu. A przecież są to ludzie świadomi  

konsekwencji podejmowanych decyzji i znających rozwój podobnych przypadków  

w przeszłości. Brak odpowiedniego zachowania z ich strony może jednak nieco mniej dziwić 

jeśli spojrzy się decyzje inwestycyjne tak wybitnych postaci jak George Soros czy Warren 

Buffet, którzy mieli już przecież możliwość obserwowania rozwoju baniek spekulacyjnych,  

a nawet zbijania na nich ogromnego majątku, a mimo wszystko otwarcie przyznali, że na 

ostatnim krachu stracili ogromne sumy pieniędzy. Po raz kolejny należy odnotować to, jak 

wielką rolę w inwestowaniu odgrywa poznanie własnych, instynktownych zachowań, które 

zaprzeczą zdrowemu rozsądkowi i wiedzy zdobywanej przez lata. Przecież nawet sam Alan 

Greenspan – autorytet w dziedzinie ekonomii i polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych, 

doprowadzając za swoich rządów w systemie rezerwy federalnej USA do zwiększenia podaży 

pieniądza o 187%, miał świadomość konsekwencji jakie może to wywołać i wiedział, że jedną 

z nich może być stymulowanie rozwoju bąbli spekulacyjnych (co zresztą przyznał podczas 

przesłuchania przed Kongresem stwierdzając, że jego błędy przyczyniły się do powstania 

nienotowanego od wielu lat kryzysu finansowego).  

 Historia zasypuje nas przecież przykładami spektakularnych baniek spekulacyjnych, 

których przebieg jest zawsze taki sam, a mimo to większość społeczeństwa ulega czarowi 

wzrostów na światowych giełdach. Właściwe wydaje się być rozumowanie, w którym 

człowiek uczy się na cudzych błędach i stara się modyfikować własne decyzje tak, aby nie 

ponieść klęski podobnej do tej, jak ktoś kiedyś. Jakkolwiek, w ujęciu globalnym zasada ta nie 

dotyczy jednak zagadnienia o którym mowa – i chyba nigdy nie będzie. Tabela3 poniżej 

przedstawia kilka najbardziej spektakularnych baniek spekulacyjnych, które wywarły 

największy wpływ na rzesze ludzi. 

                                                           
2
 http://www.youtube.com/watch?v=DpHZ-c3kw98 

3
 źródło: www.wikipiedia.org  
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lata nazwa bańki 

1636-1637 Tulipomania 

1720 Kompania Mórz Południowych 

1720 Kompania Missisipi 

1846 Mania Kolejowa 

1995-2001 Bańka internetowa 

1997 Azjatycki Kryzys Finansowy 

2007 Kryzys Finansowy (na rynku surowców i nieruchomości) 

 

Oprócz tego ostatniego, szeroko już komentowanego bąbla, bardzo znana jest przede 

wszystkim Tulipomania, Kompania Mórz Południowych oraz bańka na dotcomach. Pierwsza  

z wymienionych odnosi się do okresu, w którym ponadprzeciętną popularność na terenie 

ówczesnych Niderlandów zdobył kwiat sprowadzony do Europy z rejonów basenu Morza 

Śródziemnego – tulipan. Społeczeństwo zachwycone pięknem, orientalnością  

i niespotykanym tempem wzrostu ceny jednej cebulki rośliny, decydowało się nawet na 

wyprzedawanie dorobku swojego życia w celu nabycia popularnego już przedmiotu 

spekulacji. Ogromny popyt na cebulki tulipana wywindował w krótkim czasie ich cenę do 

poziomu dwudziestokrotnie przekraczającego cenę jej nabycia (zaledwie trzy lata wcześniej), 

która nie miała jednak uzasadnienia ekonomicznego, ze względu na zwiększoną podaż tego 

towaru z racji zwiększonych upraw. Holendrzy przekonali się wtedy, że instrument na którym 

spekulowali jest zdecydowanie przeceniony, a konsekwencje spadku ceny aktywa o 90%  

w ciągu sześciu tygodni, źródła określają jako kilkudziesięcioletnią depresję podkopującą 

fundamenty gospodarcze tego kraju4. Bańka na akcjach Spółki Mórz Południowych związana 

była natomiast z zadłużeniem powojennym Wielkiej Brytanii, które ww. instytucja 

finansowała, dokonując konwersji długu na akcje emitowane w ofertach publicznych. 

Informacje, które docierały do opinii publicznej wskazywały na to, że planowana przez 

przedsiębiorstwo ekspansja w rejonie Morza Karaibskiego zwiastuje nagły wzrost jej 

dochodów, a tym samym wzrost cen jej walorów oferowanych na giełdzie. I tak też  

w rzeczywistości było, gdyż rozchwytywane akcje podrożały niemal ośmiokrotnie, co okazało 

się jednak być ewidentnym przewartościowaniem papierów, związanym z brakiem dążenia 

spółki do realizacji wyznaczonych sobie celów. W roku 1721 jedna akcja SMP była tańsza już 

o ponad 95% w porównaniu z jej ceną bezpośrednio przed pęknięciem bańki, co zresztą 

przyniosło dotkliwe straty rzeszom Anglików, którzy uwierzyli w świetlaną przyszłość 

imperialnej dominacji handlowej na południowoamerykańskich akwenach wodnych.  

U schyłku drugiego tysiąclecia odnotowano natomiast balon na akcjach spółek nowej 

technologii, którego pęcznienie było napędzane powszechnym przekonaniem o nastaniu 

nowej ery z nimi związanej. A Nouriel Roubini jeszcze kilka lat temu alarmował, że z jego 

własnych obserwacji wynika, że to właśnie rewolucje techniczne odpowiadały za każdym 

dotychczas razem za przegrzanie koniunktury, a zdradzieckość baniek od zawsze polegała na 

                                                           
4
 cyt. Bartosz Stawiarski, expander.pl 
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tym, że na początku stała za nimi trafiająca do przekonania historia. Nie zmienia to jednak 

faktu, że wiosną 2000 roku notowania setek dotcomów spadły o ponad 90%, wywołując mini 

recesję w całej gospodarce5. 

 Odtworzenie zebranych danych historycznych, pozwala tylko na czystą obserwację  

i próbę interpretacji przywołanych stwierdzeń innych ludzi, które przeleciały już jednak przez 

sito subiektywności. Jakkolwiek, danym tym można wierzyć i domyślać się konsekwencji 

zmniejszających się w każdym podanym przypadku zasobów finansowych całych grup 

społecznych. Wiedza makroekonomiczna pozwala ukazać opisane sytuacje w postaci 

prostych i charakterystycznych tej nauce ciągów logicznych, które przedstawiają się 

następująco: zmniejszenie dochodów społeczeństwa � zmniejszenie zagregowanego popytu 

na dobra i usługi � zmniejszenie konsumpcji dóbr i usług � zwiększenie ilości zapasów 

zalegających w magazynach � decyzja o zmniejszeniu produkcji towarów i usług, podjęta 

przez większość pojedynczych przedsiębiorców � zmniejszenie zagregowanej podaży � 

zwiększenie redukcji zatrudnienia w zakładach pracy � wzrost stopy bezrobocia. Jest to 

pewien naturalny schemat, który (jak można się domyślać) powtórzył się w każdym  

z wymienionych przypadków, a tym samym potwierdził tezę o wpływie finansowych baniek 

spekulacyjnych na sferę realną gospodarki. Konsekwentne śledzenie kolejnych kroków, 

pozwala bowiem na obserwację mocy sprzężenia zwrotnego bąbli z konsumpcją towarów  

i usług, ich produkcją oraz dochodami z prowadzonej działalności gospodarczej. 

 Są to jednak przykłady, dla których w większości trudno byłoby znaleźć zbiór 

informacji i danych statystycznych, pozwalających na jednoznaczne potwierdzenie założonej 

tezy konkretnymi danymi liczbowymi. Dlatego też, warto jest spojrzeć na rodzimy rynek  

z perspektywy czasowej obejmującej kilka ostatnich lat, które zawierają dane wystarczające 

do dalszej analizy zagadnienia.  

 

Wykres nr 1.6 

 

                                                           
5
 cyt. Bartosz Stawiarski, expander.pl 

6
 Źródło: ISPAG 
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Powyższy wykres przedstawia notowanie indeksu WIG-BANKI, który bardzo dobrze koreluje  

z sytuacją rynkową aktywów uzależnionych od rozwiązań współczesnej bankowości, a tym 

samym wpływającym na przychody z działalności instytucji finansowych. Analizując przebieg 

jego zmienności warto jest zastanowić się nad tym, jak bardzo trafne jest stwierdzenie 

profesora ekonomii na Uniwersytecie Princeton – Marcusa Brunnermaiera o tym, że 

trzymanie się z dala od baniek może być dla inwestorów bardziej niebezpieczne niż 

uczestnictwo w nich7. Na pewno w okresie pęcznienia bańki tj. do stycznia 2007 roku 

przegranym inwestorem był ten, który na tym nie korzystał, ale w kontekście tematu tego 

eseju ,wydarzenia lutego tego samego roku odsyłają nas do wyżej już uformowanego ciągu 

logicznego. Nie śmiem jednak stwierdzić, że widoczny spadek ma swoje uzasadnienie  

w niedawnym pęknięciu bańki na rynku surowców (lub też nieruchomości), a raczej sam w to 

szczerze wątpię, ze względu na zbyt duże różnice czasowe. Jakkolwiek przykład ten miał 

jedynie uzmysłowić typowy przebieg formacji bańki oraz wskazać dotkliwość spadku wartości 

danego instrumentu o niemal 90%. 

 Faktem, z którym dziś już nikt nie polemizuje jest to, że w ostatnim czasie mieliśmy do 

czynienia z pęknięciem dwóch baniek spekulacyjnych, które skorygowały wartość rynkową 

surowców i nieruchomości do wartości (być może) rzeczywistej. Sytuację tą przedstawiają 

przynajmniej w pewnej mierze poniższe wykresy, ukazujące cenę danych aktywów na 

przestrzeni ubiegłych dwunastu miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 2.8 „Cena baryłki ropy” 

 

                                                           
7
 Manager Magazin; Patricia Döhle, Simon Hage  

8
 www.bankier.pl 
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Wykres nr 3.9 „Średnia cena metra kwadratowego nieruchomości” 

Dość drastyczne, a w szczególności nienaturalne dla obu rynków spadki, w każdym 

przypadku dobitnie uzasadniają trafność badania wpływu baniek spekulacyjnych na sferę 

realną gospodarki, na podstawie kryzysu finansowego z roku 2008. Aby przejść jednak do 

sedna sprawy, najlepiej jest prześledzić dane makroekonomiczne odzwierciedlające sytuację 

gospodarczą kraju, a tym samym jego obywateli i w konsekwencji właśnie sfery realnej 

gospodarki. Posłużę się (jak wyżej zresztą) przykładami z Polski, gdyż te doskonale 

odzwierciedlają zmiany na światowych rynkach m.in. ze względu na stopień uzależnienia 

dochodów kraju od importu, czy też inwestycji zagranicznych. Bardzo wdzięcznym 

wskaźnikiem będą tu zmiany w produkcji przemysłowej (rok do roku), gdyż dobitnie ukazują, 

jak ceny na rynkach surowców i nieruchomości korelują z kluczowymi dla gospodarki danymi, 

które po raz kolejny uzasadniają tezę postawioną na początku tego opracowania. Na 

podstawie zamieszczanych w kolejności wykresów, dodatkowo można również prześledzić 

tok zdarzeń w poszczególnych segmentach rynku, analogicznie do ww. już ciągów. 
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Zamieszczony powyżej wykres różni się od dwóch poprzednich przede wszystkim skalą czasu, 

dla którego dane zjawisko jest rozpatrywane. Jest to jednak zabieg w pełni zamierzony, po to 

by ukazać interesującą mnie formację również w czasie pęcznienia baniek. Ostatni rok na 

zamieszczonym wykresie już na pierwszy rzut oka uderza podobieństwem do zmian na ryku 

ropy oraz nieruchomości, a jego zachowanie podyktowane jest redukcją zasobów 

majątkowych społeczeństwa, a w konsekwencji spadkami sprzedaży detalicznej. Zaskakujące 

w pewnym sensie jest również to, że kolejny już wskaźnik, wykazuje niemal identyczny 

przebieg zmienności w skali roku. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wykres nr 5.10 

Skala zaprezentowanych zmian przywołanych zjawisk jest zbyt duża, aby kontrargumentem 

dla postawionej tezy było to, że wymienione zjawiska są od siebie niezależne i kształtują się 

samodzielnie. O przypadkowej zbieżności nie ma również mowy ze względu na to, że zbyt 

wiele już wskaźników pokrywa się ze sobą w tak krótkim jednak okresie czasu. Wychodząc 

jeszcze na moment poza sferę realną gospodarki (choć w środowisko z nią związane), w celu 

kontynuacji rozważań makroekonomicznych, warto spojrzeć również na to, jak zmieniało się 

bezrobocie w Polsce na przestrzeni ostatnich pięciu lat. 
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W takiej sytuacji, powyższy wykres11 nie wymaga już żadnego komentarza, a tak samo 

oczywiste wydaje się być stwierdzenie zawarte w tytule artykułu Leszka Baja: „Bez pracy nie 

ma zakupów”12. Naturalne jest przecież to, że w większości przypadków, ludzie tracący pracę 

ograniczają swoje wydatki na konsumpcję (pomijając przypadki „życia na kredyt”), a tym 

samym, jak już wcześniej wykazałem, pośrednio wpływają na redukcję produkcji 

przemysłowej. 

 Takich drobnych faktów potwierdzających wpływ finansowych baniek spekulacyjnych 

na sferę realną gospodarki można by wyszukiwać godzinami, ale w tym miejscu chciałbym 

podsumować zebrane już dotąd informacje. Prawdą w danym temacie jest więc każdy 

wymieniony powyżej i udowodniony liczbami fakt, gdyż wywołuje faktyczne zmiany  

w kluczowym w tej analizie segmencie gospodarki. Szczególną uwagę należałoby zwrócić 

również na fałszywe informacje dotyczące danego tematu, które pojawiają się jednak  

w powszechnym obiegu. Głównym i najbardziej popularnym mitem jest tutaj przekonanie  

o możliwości precyzyjnego prognozowania rozwoju baniek spekulacyjnych, nawet  

z dokładnością do dat dziennych. Pomimo istnienia takich wskaźników jak Mania-Index13, 

Cena/Zysk, czy Cena/Wartość Księgowa, to stwierdzenie to jest oczywistą bzdurą. 

Najzwyczajniej nie da się określić tego w jaki sposób postępować z bańkami, gdyż jak mówi 

najważniejsze spostrzeżenie ich dotyczące, charakterystyczne jest im to, że utrzymują się 

dłużej niż by tego powszechnie oczekiwano, pękając nagle wśród euforii i hurraoptymizmu14. 

Co prawda wspominałem już ludzi, którzy przewidywali rozwój wydarzeń w światowej 

gospodarce, ale o „rozgrzanym do czerwoności” rynku surowców i nieruchomości mówiono 

już ponad trzy lata temu! Od czasu tamtych domniemań, do momentu faktycznego pęknięcia 

bąbli, światowe indeksy zyskały przecież jeszcze po co najmniej kilkadziesiąt procent. Gdyby 

inwestorzy już wtedy na podstawie docierających do nich informacji sprzedawali swoje 

walory, uniemożliwiliby sobie osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, a tym samym 

zatrzymali stymulowanie rozwoju gospodarczego świata. Skoro mitem jest więc możliwość 

precyzyjnego prognozowania rozwoju baniek spekulacyjnych, to uwzględniając zebrane 

dotąd informacje o ich faktycznym wpływie na sferę realną gospodarki, można stwierdzić 

również, że nieprawdą jest sposobność dokładnego przewidywania zmian we wskaźnikach 

makroekonomicznych. 

 Z ukazanego dysonansu czasowego między powstaniem prognoz, a wystąpieniem 

faktycznych zmian, wynika jednak kolejna i ostatnia już w tym opracowaniu prawda. Skoro 

sygnały o nadchodzących, niekorzystnych zmianach na światowych rynkach pojawiają się tak 

wcześnie, to faktem jest, że rząd każdego państwa może zawczasu podjąć odpowiednie kroki 

zabezpieczające jego gospodarkę tak, aby ich efekty były widoczne wtedy, kiedy będzie ich 
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 http://www.money.pl/gospodarka/inflacjabezrobocie/archiwum/bezrobocie/ 
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 Gazeta Wyborcza, 28.04.2009 
13

 Diagram, który na podstawie danych historycznych dotyczących dotychczasowych gorączek spekulacyjnych 
oddaje typowy przebieg tego zjawiska 
14

 cyt. Bartosz Stawiarski, expander.pl 
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najbardziej potrzeba. Przecież to właśnie państwo ma najszerszy wachlarz możliwości 

wpływania na sferę realną gospodarki, co zresztą w chwili obecnej obserwujemy. Wiadomo 

już jednak, że działania te zostały podjęte zbyt późno, a na ich efekty trzeba będzie jeszcze 

poczekać. 

 Należałoby zastanowić się nad tym, jak poruszony temat będzie kształtował się  

w przyszłości oraz czy ukazane prawdy nadal będą miały swoje potwierdzenie w danych 

statystycznych, a mit będzie można wciąż negować. Przekonamy się o tym już przy okazji 

wystąpienia najbliższej finansowej bańki spekulacyjnej - być może tej, która w chwili obecnej 

najprawdopodobniej formuje się na dziełach sztuki współczesnej15. 
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